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FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ
Vysoká škola ekonomická v Praze

Charakteristika oborů doktorského 
studijního programu Mezinárodní 
ekonomické vztahy

Mezinárodní ekonomické vztahy
Cílem studia je prohloubit znalosti tohoto širokého 
a dynamicky se vyvíjejícího oboru a rozvíjet schop-
nosti a dovednosti v uplatňování vědeckých metod 
při výzkumu této oblasti. Absolventi nacházejí 
uplatnění především na vědecko-výzkumných 
pracovištích v základním i aplikovaném výzkumu, 
na vysokých a odborných školách, v orgánech státní 
správy a na zastupitelských úřadech v zahraničí, 
ve veřejnoprávních institucích, v mezinárodních 
organizacích a v podnikatelské sféře v tuzemsku 
i v zahraničí.

Mezinárodní politické vztahy
Studijní obor připravuje špičkové odborníky v oblas-
ti mezinárodních vztahů. Studenti získávají znalosti 
mezioborového charakteru z jednotlivých oblastí 
mezinárodních vztahů (politické, ekonomické, mezi-
národně-právní, bezpečnostní, kulturní, ekologické), 
a to jak na vysoké teoretické úrovni, tak i na úrovni 
aplikované. Absolventi oboru se mohou uplatnit ve 
vědeckých a akademických institucích, v zahraniční 
službě, jako koncepční pracovníci mezinárodních 
projektů, jako koncepční pracovníci nebo odborní 
analytici v mezinárodních institucích, organizacích, 
firmách a v masmédiích. 

Obchodní a mezinárodní hospodářské právo
Tento obor doktorského studia poskytuje hlubší 
znalosti z právních disciplín úzce souvisejících 
s problematikou mezinárodních i vnitrostátních 
obchodních vztahů. Proto dominantními před-
měty tohoto oboru jsou Obchodní právo, Právo 
obchodních společností, Mezinárodní, evrop-
ské a srovnávací právo, Soutěžní právo a Právo 
duševního vlastnictví. Uplatnění absolventů bude 
především ve vědecko-výzkumné sféře, dále v me-
zinárodních, politických a obchodních vztazích, 
u zahraničních firem a také ve státní správě či 
v orgánech EU.

Charakteristika oboru doktorského 
studijního programu Politologie

Politologie
Doktorské studium Politologie nabízí prohloubení 
znalostí v oboru politických věd. Díky společnému 
ekonomickému základu doktorského studia VŠE 
získává absolvent kombinované znalosti ekonomie 
a politiky, což je pro pochopení moderního světa 
jedna z klíčových vazeb. V rámci užší specializace 
doktorandů umožňuje katedra širokou škálu zaměření 
doktorské práce – od politologických analýz, přes 
studia v rámci komparativní politiky až po užší témata 
občanských aktivit, místní správy a samosprávy, korup-
ce, lobbyingu. V rámci studia politologie je možné také 
studovat problematiky politiky životního prostředí.

Podmínky pro skládání přijímacích zkoušek
Skládat přijímací zkoušku mohou uchazeči, jež řádně 
podali přihlášku ke studiu a doložili na fakultu 
požadované dokumenty:
● Dodatek k přihlášce a Prohlášení o předchozích 

a souběžných studiích (k dispozici na webové 
adrese http://veda.vse.cz/doktorske-studium/
prijimaci-rizeni).

● Strukturovaný odborný životopis, případně se 
seznamem vlastních publikovaných odborných 
prací se stručnou anotací a posudky těchto prací.

● Doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání.
● Představu o zaměření disertační práce v rozsahu 

cca 5 stran formátu A4 v českém, slovenském nebo 
anglickém jazyce, jde-li o uchazeče zamýšlejícího 
studovat v anglickém jazyce. Zaměření disertační 
práce zpracované formou vědecké eseje s předsta-
vou o cíli, struktuře a přínosu je zapotřebí doplnit 
podrobným seznamem prostudované domácí 
a zahraniční literatury, pojednávající o dané pro-
blematice. Uchazeč rovněž uvede jméno docenta 
či profesora fakulty, s nímž předem konzultoval 
zaměření zamýšleného tématu disertační práce. 

Obsah přijímacích zkoušek
●  Odborná zkouška – se koná formou rozpravy 

k problematice studijního programu, na který se 

uchazeč hlásí. Posuzuje se přitom odborný zájem, 
znalost studijního programu a celková připravenost 
uchazeče k doktorskému studiu.

●  Zkouška z anglického jazyka – doba trvání 
zkoušky je cca 30 min. a její součástí je:

 ● Četba odborného obecně ekonomického 
textu (15–20 řádek), sumarizace, obsah, případně 
překlad do češtiny.

 ● Rozprava na téma odborné specializace kandi-
dáta a jeho výzkumného zaměření.

Cizinci a vládní stipendisté, kteří budou studovat 
v českém jazyce, skládají navíc v den přijímací zkouš-
ky písemnou a ústní zkoušku z českého jazyka.

Přihláška ke studiu
Uchazeč musí podat elektronickou přihlášku ke 
studiu na adrese http://prihlasky.vse.cz.
Po odeslání elektronické přihlášky obdrží uchazeč 
číslo účtu a variabilní symbol, jež použije pro platbu 
administrativního poplatku za přijímací řízení, který 
lze uhradit pouze poštovní poukázkou nebo bankov-
ním převodem; jiný způsob úhrady není přípustný.

Poplatek za přijímací řízení: 650 Kč

Poplatek u studijních programů v cizím jazyce 
činí 50 EUR. Poplatek za přijímací řízení se v případě 
neúčasti na přijímacích zkouškách nevrací. 

Název studijního  
programu Název oboru Jazyk Standardní 

doba studia
Forma 
studia

Počet míst 

P K

Mezinárodní  
ekonomické vztahy

Mezinárodní ekonomické vztahy

čeština nebo 
angličtina 3 roky prezenční  

či kombinovaná

9 9

Mezinárodní politické vztahy 5 2

Obchodní a mezinárodní hospodářské právo 4 4

Politologie Politologie 3 2

Doktorské studijní obory otevírané v akademickém roce 2018/2019

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY 
15. května 2018

TERMÍN PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
21. června 2018

„Doktorské studium na FMV VŠE v Praze mi pomohlo ve dvou základních oblastech – hledat skryté souvislosti 
tam, kde nejsou na první pohled patrné, a ptát se neustále, jestli neexistuje nějaký jiný než konvenční přístup 
k řešení komplexních problémů. Kombinace těchto dvou věcí mi pomáhá i ve firemní praxi. Dvakrát to platí 

v odvětvích, která procházejí velkými změnami.“
Ing. Martin Záklasník, Ph.D., předseda představenstva E.ON Energie, a.s.

Do
kt
or
sk
é

stu
di
um

http://fmv.vse.cz
mailto:lenka.prochazkova%40vse.cz?subject=
http://veda.vse.cz/doktorske-studium/prijimaci-rizeni
http://veda.vse.cz/doktorske-studium/prijimaci-rizeni
http://prihlasky.vse.cz

